
Dilluns 5 de novembre 2018.-  PUNT D’ ORIGEN – BARCELONA – JOHANNESBURG 

A l’ hora que s’ indicarà sortida d’Olot, Banyoles i Girona cap a l’ aeroport de Barcelona. Sortida en vol 

regular de Lufthansa a les 15.45 h. via Munic cap a Johannesburg. Nit a bord. 

 

Dimarts 6 de novembre 2018.-  JOHANNESBURG – RESERVA PRIVADA D’ENTABENI 

Dinar, sopar i dormir. 

Arribada a l’ aeroport de Johannesburg a les 08.15 h.  Recollida de l’ equipatge  i trasllat a la Reserva 

Entabeni. Tarda lliure per descansar del viatge i gaudir de la natura d’ aquesta reserva privada de 13.000 

hectàrees, situada a les muntanyes Waterberg, a la província de Limpopo. 

 

Dimecres 7 de novembre 2018.- RESERVA PRIVADA D’ ENTABENI 

Pensió Completa. 

Dia dedicat a fer dos safaris fotogràfics amb vehicles 4x4. Podrem observar la fauna de la zona: lleons 

blancs, tigres, rinoceronts, búfals etc. 

 

Dijous 8 de novembre 2018.- RESERVA D’ ENTABENI – AREA DEL PARC KRUGER 

Esmorzar i sortida per carretera cap  a la zona de Mpumalanga, on visitarem alguna de les meravelles de la 

naturalesa més fascinants del mon. Visitarem l’espectacular CANYÒ DEL RIU BLYDE i BOURKE’S LUCK 

POTHOLES.  Dinarem en ruta. Arribada a l’ àrea del Parc Kruger. Sopar i dormir. 

 

Divendres 9 de novembre 2018.-   AREA PARC KRUGER 

Pensió Completa. 

Safari fotogràfic de tot el dia. Safari amb vehicle 4x4 amb guia de parla castellana. Aquest dia l’ esmorzar 

serà pícnic, degut a que l’ activitat del safari comença a les 05.30 h del matí. 

 

Dissabte 10 de novembre 2018.- AREA PARC KRUGER – PRETORIA - JOHANNESBURG – CIUTAT DEL CAP 

Desprès de l’ esmorzar sortirem per carretera cap a PRETORIA,  la capital del País on farem una visita 

panoràmica. Dinar en un restaurant. Al capvespre trasllat a l’ aeroport per agafar l’ avió fins a CIUTAT DEL 

CAP. Arribada, trasllat a l’ hotel. Allotjament. Aquest dia el sopar no hi es inclòs pel horari de l’ avió. 

 

Diumenge 11 de novembre 2018.- CIUTAT DEL CAP 

Pensió Completa. 

Excursió de tot el dia al CAP DE BONA ESPERANÇA. Pel camí visitarem la Illa de les Foques o Illa Duiker. Ens 

embarcarem en un creuer de 45 minuts per descobrir la colònia de foques que hi ha concentrada en 



aquesta illa. Desprès seguirem la ruta i visitarem una colònia de pingüins a Punta del Cap. A la tarda visita 

panoràmica de la zona. 

 

Dilluns 12 de novembre 2018.-  CIUTAT DEL CAP 

Pensió Completa. 

Dedicarem una part del dia a visitar Ciutat del Cap. Descobrirem els seus principals punts d’ interès i si el 

temps ho permet pujarem a la Muntanya de la Taula amb el telefèric. La resta del dia anirem a conèixer la 

zona de vins. Visitarem una bodega a Stellenbosch. 

 

Dimarts 13 de novembre 2018.-  CIUTAT DEL CAP – CASCADES VICTORIA 

Esmorzar, sopar i dormir. Aquest dia el dinar te lloc en el avió. 

A l’ hora indicada sortida cap a l’ aeroport per agafar el vol cap  a les cascades Victoria. Tràmits de visat. 

Visita de les  cascades i trasllat al punt on farem un creuer  pel riu Zambeze on veurem la frontera natural 

entre Zimbabwe, Zàmbia i Botswana i gaudirem de  la posta del sol. 

 

Dimecres 14 de novembre 2018.-  CASCADES VICTORIA – Excursió al  PARC NACIONAL DE CHOBE 

Pensió Completa. 

Sortida per carretera per fer una visita al Parc Nacional de Chobe, al nord de Botswana. Dia complet d’ 

activitats de safari. En farem un,  amb vehicle 4x4 i un altre amb vaixell. 

 

Dijous 15 de novembre 2018.- CASCADES VICTORIA – BARCELONA 

Esmorzar i sortida cap a l’ aeroport. Vol a les 13.25 de Victoria a Johannesburg on arribarem a les 15.05. A 

les 21.15 sortida amb el vol de Lufthansa via Munich cap a Barcelona. Nit a bord 

 

Divendres 16 de novembre 2018.- BARCELONA – PUNT D’ ORIGEN 

Arribada a Barcelona a les 10.45. Recollida equipatge i trasllat als punts d’ origen esmentats. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:  4.875 Euros 

 

INCLOU.-  Trasllats d’ anada i tornada des d’ els punts  d’ origen esmentats al aeroport de Barcelona. Bitllets 

avió Barcelona – Johannesburg-Barcelona via Munic. Vols domèstics de Johannesburg a Ciutat del Cap. De 

Ciutat del Cap a Victoria Falls i de Victoria Falls a Johannesburg. 9 nits d’ allotjament en hotels de primera 

categoria. Tots els menjars que s’ indiquen. Totes les visites indicades en el itinerari. Entrades als parcs. 

Taxes aèries (685 euros). Guia acompanyant  durant tot el viatge.  Assegurança de viatge i de cancel·lació. 

 

NO INCLOU.- Extres d’ hotel. Propines, maleters. El visat de Zimbabwe que s’ emet a la frontera 

(aproximadament 50 USD)  

 

Per els ciutadans espanyols es necessari el passaport amb una validesa mínima de 6 mesos, a partir de la 

data de tornada i al menys amb cinc pagines en blanc. Els visats s’ obtenen a l’ arribada (Aprox.50 USD). 

S’ emeten a les fronteres per motius de seguretat. 

 

 

El suplement per habitacions individuals es de 730 Euros 

 


